
Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych w roku 2007 
  

W roku 2007 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr z dnia 30 stycznia 2007 
roku na realizację zadań inwestycyjnych zostały przeznaczone środki finansowe   

w wysokości ogółem 6.725.000 zł. 

W wyniku dokonanych korekt budżetu gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki 
majątkowe zaplanowano 4.823.504 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 

4.413.594 zł, łączne wykonanie wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 

3.395.231,89 zł, tj.76,91% planu. 

Wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w planie budżetu gminy Strzelin  
w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco: 

 

Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60016 Drogi publiczne 

     Na realizację  zadań inwestycyjnych  w dziedzinie transportu zaplanowano  

środki finansowe w wysokości 536.490 zł, które zostały wykorzystane w kwocie  

279.892,28 zł, tj. 52,2%, w tym: 
   

1.Odbudowa mostów nad rzeką Oławą i Młynówką w ulicy Brzegowej  

    w Strzelinie 
    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 25.000 zł. 

        Zawarto umowę z firmą Mostar ( w wyniku rozstrzygniętego przetargu)  

    z Wrocławia na opracowanie koncepcji odbudowy mostów. Firma jednak nie  
    wywiązała się z umowy, co spowodowało brak możliwości kontynuowania  

    dalszych prac projektowych. Ogłoszone  nowe przetargi , jednak z uwagi na  

    bardzo wysokie ceny zaproponowane w ofertach nie zostały one przyjęte. W    

    związku z czym zadanie nie zostało zrealizowane 
     

2. Budowa drogi gminnej ul. Gliniana w Strzelinie 

    Zaplanowane  środki finansowe w wysokości 100.000 zł zostały wykorzystane  
    w kwocie 66.461 zł. Zrealizowano następujący zakres: została opracowana   

    dokumentacja techniczna , uzyskano pozwolenie na budowę. W roku 2007 nie  

    przewidywano robót budowlanych . 
3. Przebudowa ulicy Ząbkowickiej w Strzelinie 

    Zaplanowane środki w wysokości 10.000 zł zostały wykorzystane w kwocie  

    219 zł. 

    Z uwagi na nie przystąpienie przez  DZDW Wrocław (zarządcy drogi ) do  
    przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy ulicy  

    Ząbkowickiej w roku  2007 nie rozpoczęto robót projektowych a w związku  

    robót budowlanych. 
4. Budowa parkingu przy ul. Wolności wraz z odbudową ulicy Grahama  

    Bella w Strzelinie 

    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 70.000 zł zostały wykorzystane w    
    kwocie 56.150,12 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: zakończono  

    budowę parkingu przy ul. Wolności i przyjęto do eksploatacji. Z uwagi na  

    niewystarczające środki własne, nie można było rozpocząć  

    odbudowy ulicy Grahama Bella. 
  5. Przebudowa ulicy Św. Floriana i ul. Wodnej w Strzelinie 

      Zaplanowane środki finansowe w wysokości 59.000 zł zostały wykorzystane  

      w kwocie 56.592,40 zł. Opracowano dokumentację techniczną. Robót   
       budowlanych w roku 2007 nie zakładano 

   6. Budowa drogi gminnej – 120011D Gęsiniec – Gościęcice Średnie  



        (przedłużenie ul. Sosnowej) 

       Zaplanowane zostały środki w wysokości 30.000 zł . 

       Gmina uzyskało prawo do dysponowania gruntem na cele budowlane w  
       odniesieniu do wszystkich działek niezbędnych do budowy ul. Sosnowej,  

       natomiast należy jeszcze wypłacić odszkodowania właścicielom gruntów.  

      Opracowano mapy do celów projektowych.  
7.Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Strzelinie 

  Zaplanowane zostały środki w wysokości 110.000 zł, które zostały  

  wykorzystane w  kwocie 70.820,68 zł, w tym z funduszu strukturalnego  

  2.411,61 zł. 
  Z uwagi na bardzo niesprzyjające warunki gruntowo-wodne nieprzewidziane   

  w projekcie budowlanym zadania oraz umowie z Wykonawca robót , doszło  

  do rozwiązania umowy z dotychczasowym wykonawca robót.  
  Zaktualizowano projekt budowlo-wykonawczy oraz ogłoszono nowy przetarg   

  na realizację zadania (uwzględniający zmieniony zakres prac-projekt  

  zamienny) – którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2008 roku. Powyższe  
  działania prowadzone są w uzgodnieniu z DUW Wrocław. Przewidywane  

  zakończenie robót – maj 2008. W ramach zadania wykonano również odcinek 

drogi o długości ca.40 mb w celu umożliwienia wjazdu na plac manewrowy 

firmie LOVARA. 
8. Budowa drogi gminnej – łącznik pomiędzy ulicą Wrocławską i  

     Skawińską 

     Zaplanowane zostały środki w wysokości 132.490 zł, wykorzystano 29.649,08       
     zł. Dokumentacja techniczna została opracowana. Roboty budowlane nie  

     zostały w roku 2007 rozpoczęte z uwagi na brak ofert w prowadzonym  

     postępowaniu przetargowym. 
9.  Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie 

      Zaplanowano środki w wysokości 15.000 zł.  

 W ramach zadania  wykonano inspekcję TV sieci kanalizacji deszczowej i z 

uwagi na jej zły stan techniczny wstrzymano dalsze prace do czasu opracowania 
projektu technicznego przebudowy zarówno nawierzchni jak i sieci w/w 

kanalizacji. Zlecono opracowanie map do celów projektowych. Wydatków 

finansowych w roku 2007 nie poniesiono. 
 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i mieszkaniami 

   Zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.641.000 zł, które zostały       
   wykorzystane w kwocie  1.405.492,95 zł, tj. 85,6% na niżej wymienione  

   zadania: 

          
1. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

   

 Zaplanowane zostały środki w wysokości 660.000 zł zostały wykorzystane w 
kwocie 660.000 zł. Zrealizowano następujący zakres rzeczowy: 

  

1. Osiedle Wschodnie- opracowano dokumentację techniczną, wykonano 

wjazd od ulicy Moniuszki oraz przełożono kolidującą sieć wodociągową; 
2. Osiedle Na Skarpie - zakończono roboty budowlane związane z budową 

sieci wod-kan oraz budową ulicy Weteranów - odbiór prac oraz rozliczenie 

finansowe nastąpi w 2008 roku;   
3. Osiedle Pozytywistów - zakończono roboty związane z budową ulicy 

Asnyka wraz z kanalizacja deszczową;  



4. Osiedle w Białym Kościele - trwają roboty związane z budową sieci 

wodociągowej w Białym Kościele - etap IV, którego zakończenie 

przewiduje się w 2008 roku, rozliczono finansowo III etap 
wodociągowania;  

5. ulica Gliniana - zakończono roboty związane z budową sieci wodociągowej; 

6. rozbudowa istniejących systemów wod-kan - opracowano dokumentacje 
techniczne dotyczące rozbudowy sieci w Górcu, Gęsińcu, Gościęcicach, 

     wykonano zakładane prace w Górcu ( odcinki sieci wod-kan.) ,wykonano  

     sieć wodociągową ca.500 mb w Gościęcicach.  

Wykorzystano całość zabezpieczonych środków w budżecie gminy na rok 2007. 
 

2. Utworzenie Strzelińskiego Parku Przemysłowego 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 50.000 zł. 
     W miejsce  Strzelińskiego Parku Przemysłowego będzie utworzony Strzeliński  

     Park Technologiczny, jako kontynuacja tego zadania. Zmiany te są  

     wprowadzone głównie z powodu większej ilości zewnętrznych środków  
     finansowych przewidzianych na realizacje tego typu zadań. Została zawarta  

     umowa z firmą Sygma na wykonanie koncepcji funkcjonowania Parku  

     Technologicznego. 

 
3. Uzbrojenie terenów przemysłowych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy  

    Ekonomicznej – Podstrefa Strzelin 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 915.000 zł, które wykorzystano w  
    kwocie 740.092,10 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW 134.000 zł  

    W ramach przedsięwzięcia opłacono roboty związane z przeniesieniem stacji  

    redukcyjnej gazu; opłacono roboty związane z przebudową linii energetycznej     
    opłacono roboty związane z przebudową linii energetycznej SN20KV;wykonano  

    przyłącza wod-kan do terenu firmy LOVARA; zakończono budowę II etapu  

    kolektora deszczowego; wykonano pas zieleni izolacyjnej (w roku 2008  

    przewidujemy kontynuację prac, wykonano II zjazd z drogi wojewódzkiej do  
    firmy SILESIA). 

 

4.  Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia do gminy Strzelin 
     Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 10.000 zł. 

     Trwają rozmowy z przedstawicielami DOZG Wrocław. Brak jednomyślności  

     i porozumienia między gminami, które miałyby partycypować w kosztach  

     przedsięwzięcia związanego z budową gazociągu wysokiego ciśnienia utrudnia   
     podjęcie wiążących ustaleń. W 2007 roku nie podjęto ostatecznych ustaleń w  

     związku z czym trudno skonkretyzować działania. 

 
5. Budowa wielorodzinnego budynku komunalnego (mieszkania  

     socjalne)  przy  ulicy Chopina w Strzelinie 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w kwocie 6.000 zł, które wykorzystano  
    kwocie 5.400,85 zł na płatności końcowe. Zadanie zakończono, budynek  

    przekazano do eksploatacji. 

 
 

750 Administracja publiczna 

75023 Urzędy gmin 

       Zaplanowane środki finansowe w wysokości 231.000 zł zostały 
wykorzystane w kwocie 216.1375,31 zł, tj.93,58% planu, zrealizowano 

następujący zakres rzeczowy: 



 

 1.  Remont budynku UMiG w Strzelinie – wymiana stolarki okiennej                                  

         i  zagospodarowanie terenu wokół budynku       
     Zaplanowana została kwota 200.000 zł, wykorzystano 192.528,53 zł, tj.  

     96,26 % na realizację  zakresu rzeczowego: zakończono wymianę stolarki  

     okiennej (47 sztuk) wzmocniono strop oraz wymieniono podłogę w pokoju  
     nr 44,wykonano ogrodzenie od strony frontowej UMiG, zakupiono platformę  

     dla niepełnosprawnych. 

 

 2. Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy – zakup programów 
     Zaplanowana została kwota 50.000 zł , wykorzystano 23.646,78 zł, tj.76,3%  

     planu. W okresie sprawozdawczym zakupiono  kserokopiarkę, 6 zestawów     

     komputerowych. 
 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 
     Zaplanowano 10.000 zł, na zadanie: 

1. Budowa remizy dla Ochotniczej  Straży Pożarnej w Nowolesiu 

    Z uwagi na nie  pozyskanie terenu pod rozbudowę Remizy. Właściciel 

przyległej działki na części której miała być prowadzona rozbudowa ostatecznie 
nie wyraził zgody na jej sprzedaż. W związku z tym nie można było kontynuować 

zadania. 

 
801 – Oświata i wychowanie 

80101 – Szkoły podstawowe 

    Zaplanowano  72.960,00 zł, wykorzystano 72.824,48 zł, tj. 99,8%  
    na realizację niżej wymienionych zadań: 

1.Zakup wyposażenia do stołówki w Szkole Podstawowej Nr 4 w  

    Strzelinie 

    Zaplanowana kwota 21.000 zł została wykorzystana w kwocie 20.974,48 zł, tj.  
    99,9% na zakup wyposażenia do stołówki. 

2. Promocja aktywnego trybu życia poprzez utworzenie strefy sportu i  

    rekreacji  przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Strzelinie 
    Zaplanowana została kwota 21.960 zł została wykorzystana w całości tj. w  

     kwocie 21.960 zł. Została opracowana dokumentacja techniczna. 

    W 2007 roku robót budowlanych nie zakładano. 

3. Zagospodarowanie boisk sportowych w Szkole Podstawowej Nr 5 w   
     Strzelinie 

     Zaplanowana została kwota 30.000 zł, wykorzystano 29.890,00 zł, tj.99,6%   

      Na opracowanie dokumentacji technicznej. Robót budowlanych w 2007 roku   
      nie zakładano. 

 

80104  Przedszkola 
1. Budowa placówki oświatowo-wychowawczej przy ulicy Piłsudskiego w     

    Strzelinie 

    Zaplanowana została kwota 150.000 zł, wykorzystano 146,40 zł, tj. 0,1%  

    Dokumentacja techniczna została praktycznie opracowana z wyłączeniem  
    ostatecznych uzgodnień z Konserwatorem zabytków oraz pozwolenia na  

    budowę. Rozliczenie finansowe prac nastąpi w roku 2008. Robót budowlanych  

    w 2007 roku  nie zakładano. 
 

 



80110 Gimnazja 

    Zaplanowano kwotę  22.434 zł, wykorzystano 18.773,36 zł , tj.83,7% , na 

następujący zakres rzeczowy: 
 

1. Wymiana instalacji c.o. w budynku głównym Gimnazjum Nr 2  

   w Strzelinie 
   Zaplanowano środki w wysokości 4.134 zł, wykorzystano 473,36 zł, tj 11,5%.  

   Z uwagi na niewystarczające środki własne nie można było zadania realizować     

   Zadanie powinno być realizowane w 2008 roku 

2.Promocja profilaktyki zdrowia poprzez zagospodarowanie obiektów  
   sportowych przy Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie 

   Zaplanowano środki w wysokości 18.300 zł, wykorzystano 18.300,0 zł na  

   opracowanie dokumentacji technicznej. 
   Robót budowlanych w 2007 roku nie zakładano. 

 

80114 –Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół       
1. Komputeryzacja Zespołu Oświaty Gminnej w Strzelinie 

   Zaplanowano środki w wysokości5.090,0 zł, wykorzystano 5.090 zł, na zakup  

   komputera do ZOG-u. 

 
80195 – Pozostała działalność 

1. Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach  

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 25.250 zł, w tym z budżetu  
    Państwa, w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących  

    szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w  

    publicznych szkołach i placówkach, otrzymaliśmy dotację w wysokości  
    20.199 zł. Programem objęto trzy szkoły: Szkolę Podstawową Nr 4 i Nr 5 i  

    Gimnazjum Nr 2. 

 

852 – Pomoc społeczna 
85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 

1. Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelinie 

    Zaplanowano środki finansowe w wysokości 10.000 zł, które wykorzystano w    
    100 % z przeznaczeniem na zakup 3 zestawów komputerowych dla GOPS-u. 

 

 

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
 

   Na zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 w zakresie gospodarki  

   komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano środki finansowe w wysokości  
   468.530 zł, z czego wykorzystano środki w wysokości 412.555,88 tj. 88,0%  

   planu na realizację następujących zadań:  

 
90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

   Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowana została kwota 348.530 zł,  

   która wykorzystana została w wysokości 292.675,06 zł, na: 

1. Budowę wodociągu dla miejscowości Ulica 
   Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 349.000 zł, wykorzystano      

   292.675,06 zł W ramach zakresu rzeczowego zadania została zaktualizowana  

   dokumentacja techniczna; roboty budowlano -montażowe zostały wykonane,  
   odbiór prac oraz końcowe rozliczenie finansowe nastąpi w 2008 roku.  

 



90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 

    Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości  120.000zł, wykorzystano  

    119.880,82 zł tj.0,4% planu na realizację zadania:        
1. Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Oławskiej w Strzelinie 

    Zadanie zakończono i przekazano do eksploatacji. 

 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

    Na  zaplanowane środki finansowe w wysokości 190.500 zł, wykorzystano  

    59.975,25 zł, tj.31,5% planu, na realizację następującego zakresu  

    rzeczowego: 
 

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

1. Przebudowa świetlicy  wiejskiej w miejscowości  Pławna 
   Zaplanowana zostały środki w wysokości 10.500 zł, wykorzystana została w  

   10.314,03 zł, tj.98,2% planu.  

   Nie potwierdziły się informacje o uwzględnieniu naszego wniosku w 2007roku 
   o dofinansowaniu projektu w ramach programu operacyjnego –  

   Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów  

   wiejskich; priorytet: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa  

   kulturowego. W związku z tym z uwagi na brak zewnętrznych środków  
   finansowych oraz niewystarczające środki własne nie rozpoczęto realizacji  

   zadania. W roku bieżącym została wykonana  przebudowa napowietrznej linii  

   energetycznej, która kolidowała z przewidywanymi robotami budowlanymi – 
   dach. Zadanie powinno być realizowane w 2008 roku. 

 

92120 – Ochrona i konserwacja zabytków 
  Zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 130.000 zł, wykorzystano    

  w wysokości  44.090,70 zł, tj.33,9 % planu na wykonanie zadania: 

1. Odbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową w Strzelinie 

     Zlecono opracowanie wniosku aplikacyjnego i złożono wniosek do  
     EOG-u w ramach tzw. Mechanizmu Norweskiego w celu pozyskania   

     zewnętrznych źródeł finansowania dalszej odbudowy obiektu ratusza.  

     Wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Wykonano przyłącze  
     wodne, okratowano otwory okienne w poziomie piwnic, opracowano projekt  

     zamienny w odniesieniu do konstrukcji wieży ratuszowej oraz piwnic od  

     strony wschodniej. Zakłada się odbudowę piwnic wraz z wieżą ratuszową w  

     ramach środków unijnych w roku 2008. 
 

92195 – Pozostała działalność 

    Zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł, wykorzystano w wysokości  
    5.570,52 zł  na realizację zadania: 

1. Budowa pomnika Jana Pawła II w Strzelinie 

    Ustalono lokalizację pomnika – teren bezpośrednio przylegający do kościoła  
     pw. Świętego Krzyża w Strzelinie. Rozstrzygnięto konkurs związany z  

     wyborem projektu wg którego będzie realizowany pomnik. Rozpoczęto  

     opracowanie dokumentacji technicznej związanej z budową pomnika. 

 
 

926 – Kultura fizyczna i sport 

    Zaplanowane środki finansowe w wysokości 1.055.250 zł, w tym środki własne  
    gminy 843.966,86 zł, zostały wykorzystane w wysokości 893.966,86 zł,  

    tj.84,7% planu, na realizację następującego zakresu rzeczowego:  



 

92601 – Obiekty sportowe 

1. Modernizacja hali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie I i II         
     etap 

     Zaplanowane środki w wysokości 468.000 zł, wykorzystano w wysokości  

     467.753,77 zł. W ramach wykonanego zakresu rzeczowego został   
     zakończony I etap zadania  i przekazany do eksploatacji Ośrodkowi Sportu 

     i Rekreacji w Strzelinie. Opracowano koncepcję 2 - wariantową budowy nowej  

     hali sportowej 

    2. Budowa basenu krytego w Strzelinie 

     Zaplanowano środki finansowe w wysokości 142.250 zł, wykorzystano w  

      kwocie 8.540 zł, tj. 6,0% planu. 

      Zlecono aktualizację starej koncepcji basenu, a następnie podjęto decyzję o  
      Opracowaniu nowej koncepcji funkcjonowania krytej pływalni wraz ze  

      studium wykonalności zadania. Opracowanie zostało oddane w styczniu 2008  

      roku. W 2008 roku zostanie opracowana dokumentacja techniczna dla tego  
      zadania. 

 3. Budowa boisk sportowych w Szczawinie 

     Zaplanowano środki w wysokości 445.000 zł, z czego wykorzystano  

     417.673,09 zł, tj. 93,9 % planu,  
     Zadanie zostało zakończone i przekazane do użytkowania w 2007 roku. 

     Zadanie jest dofinansowane w ramach programu operacyjnego –  

     Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz  
     rozwój obszarów wiejskich, priorytet: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona  

     dziedzictwa  kulturowego; spodziewany termin uzyskania pomocy finansowej  

     – I kwartał 2008 roku. 
 

 

  


